
BRUGSANVISNING
KÆDEVEST® 2.0

KÆDEVEST® VOKSEN & JUNIOR

AFTAGELIG KRAVE TIL KÆDEVEST®

ANVENDELSE
Vesten bør bruges så tæt på kroppen som muligt, f.eks. med en T-shirt 
under. De justerbare spænder bør strammes til for at opnå den bedste 
effekt. Vesten og tyngdekraven kan anvendes sammen eller hver for 
sig. Kædevesten kan med fordel anvendes under en trøje/jakke. 

Vægten og trykket mod kroppen påvirker den taktile og proprioceptive 
sans, også kaldet følesansen, og giver en beroligende virkning.

Somnas Kædevest® er fremstillet i slidstærkt stof.

Du vælger selv, hvor stramt du spænder vesten for at få den ønskede 
effekt.

Somnas Kædevest® er et produkt til brug om dagen, som primært 
påvirker følesansen, muskler og led. Brugeren får stimulering fra 
vestens tyngde og omsluttende effekt.



Voksen :
X-Small, Small, Medium, Large, X-Large

Junior
110/122 (4-7 år), 128/140 (7-10 år), 146/158 (10-13 år)

BEMÆRK 

• Ved svag lungekapacitet skal en læge rådspørges før 
brug af tyngdevest.

• Drøft med lægen, om indopereret udstyr i kroppen kan 
blive påvirket af metallet i kæderne.

• Vær forsigtig ved svag muskelkapacitet.

• Vær opmærksom på risikoen for at hænge fast med 
vesten under leg.

Højst 60 °C – skånsomt 
vaskeprogram

Tåler ikke blegemiddel 

Må ikke tørretumbles

Må ikke stryges

Vest: Der må ikke anven-
des væsker, der er stær-
kere end perkloretylen
ved kemisk rens

Tåler ikke kemisk rens

Tåler ikke opvarmning

Kædevesten opfy lder kravene i standard SS-EN ISO 
12952-1 , Antænde l ighed med g lødende genstande.
Tekst i l : 70% Polyester, 30% Bomuld
Fyld : 100% Stå lkæder

Kædevest® er CE-godkendt i henho ld t i l  d i rekt iv 
93/42/EØF om medic insk udstyr.

Kædevest ® er et svensk produkt.

Anvend medfølgende vaskepose. 

STØRRELSER

VASKEANVISNING

PRODUKTINFORMATION

SOMNA AB
info@somna.com  |  www.somna.com

Z IBOCARE

post@zibocare.dk  |  www.z ibocare.dk

PRODUCENT DANSK DISTRIBUTØR
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